
สรุปรายงานการประชุมสมัชชาโลก 
ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุครั้งที่ 2

แผนปฏบิัตกิารนานาชาตเิกี่ยวกับผู้สูงอายุ แมดรดิ 2002 (ฉบับย่อ)
(Madrid International Plan of Action on Ageing 2002-MIPAA)
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ในการประชุมสมัชชาโลกครัง้ที่ 1 ขององค์การสหประชาชาต ิว่าด้วยเรื่องผู้สูง

อายุ  ที่กรุงเวยีนนา  เมื่อปี  1982  ได้เกดิแผนปฏบิัตกิารนานาชาตเิกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

(International Plan of Action on Ageing) ซึง่ได้รบัการยอมรบัร่วมกนัของประเทศสมาชกิ 

และเป็นแนวทางในการปฏบิัตใินเรื่องผู้สูงอายุมานานกว่า 20 ปี ประกอบกับในปี 1991 

สหประชาชาตไิด้จดัท�าร่างหลกัการของสหประชาชาตสิ�าหรบัผูส้งูอายขุึ้น (UN Principles 

for Older Persons) ซึ่งให้แนวทางในการพึ่งตนเอง การมสี่วนร่วมในสังคม การได้รับ

การดูแล การบรรลุความพึงพอใจของตนเอง และการอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ทั้ง

สองส่วนจงึเป็นแนวทางการปฏบิัตใิห้ทุกประเทศทั่วโลกตลอดเวลาที่ผ่านมา เมื่อเข้าสู่

ศตวรรษที่ 20 ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดประการหนึ่ง คอื ประชากรมอีายุยนืยาว

ขึ้น จนกลายเป็นเรือ่งเร่งด่วนส�าหรบัศตวรรษที ่21 ทีจ่ะเตรยีมการรองรบัสงัคมผู้สงูอายุ 

ซึง่เป็นปัญหาความท้าทายของประเทศก�าลงัพฒันาทีม่แีนวโน้มว่าจะกลายเป็นสงัคมผู้

สูงอายุอย่างรวดเร็วในครึ่งแรกของศตวรรษที่ 21 นี้ นโยบายด้านผู้สูงอายุจงึสมควรได้

รับการตรวจสอบจากมมุมองงานพฒันาทกุด้าน โดยพจิารณาการรเิริม่ต่างๆ ทีผ่่านมา

ทั่วโลก และหลักการที่เป็นแนวทางซึ่งก�าหนดโดยที่ประชุมส�าคัญๆของสหประชาชาติ

ในส่วนของแผนปฏิบัติการนานาชาติเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ปี 2002 เรียกร้องให้มี

การเปลี่ยนแปลงทัศนคต ินโยบาย และการปฏบิัตใินทุกระดับ ทุกภาคส่วน เพื่อผู้สูง

อายใุนศตวรรษที ่21 จะได้ใช้ศกัยภาพของตนเตม็ที ่เป้าหมายของแผนปฏบิตักิารนานา

ชาตฯิ คอื การสร้างความมั่นใจว่าคนทุกคนในทุกแห่งหนจะเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมั่นคง 

มเีกยีรต ิและยังคงมสี่วนร่วมในสังคมตนเองในฐานะราษฎรด้วยสทิธเิต็มที่ทุกประการ  

ขณะที่ตระหนักว่าพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีและมีคุณค่าของผู้สูงอายุต้องวางกัน

ตัง้แต่ช่วงต้นของชวีติ แผนฯ นี้มเีจตนารมณ์ให้เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้งานได้จรงิเพือ่ช่วยให้ผู้

ก�าหนดนโยบายมุ่งเน้นทีล่�าดบัความส�าคญัของเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการมอีายสุงูขึ้นของ

ทั้งปัจเจกและประชากรโดยรวม ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติที่ก�าหนดไว้เป็นประเด็น

หลักในการพัฒนาด้านผู้สูงอายุมอียู่ 3 เรื่อง คอื ผู้สูงอายุกับการพัฒนา สูงวัยอย่าง

สุขภาพดแีละมสีุขภาวะ และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม ทัง้ 

3 ประการเป็นพันธกรณีที่ประเทศภาคีสหประชาชาติจะต้องยึดถือเป็นเป้าหมายการ

ด�าเนนิงานด้านผู้สูงอายุ

 แผนปฏิบัติการนานาชาติเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (Madrid International Plan of       

Action on Ageing -MIPAA) เป็นข้อสรปุจากการประชมุสมชัชาโลกครัง้ที ่2 ขององค์การ

สหประชาชาต ิว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ ที่กรุงมาดรดิ ประเทศสเปน เมื่อปี 2002 โดยเป็น

แผนที่ได้รับรองโดยรัฐบาลจาก 159 ประเทศ รวมทัง้ประเทศไทย ในการพัฒนางาน

ผู้สูงอายุที่จะน�าไปสู่สังคมเพื่อคนทุกวัย  ด้วยปัจจุบันยังไม่มอีนุสัญญาสหประชาตวิ่า

ด้วยเรื่องสทิธผิู้สูงอายุ และแม้ MIPAA ไม่มขี้อผูกมัดทางกฎหมายต่อประเทศสมาชกิ 

แต่ MIPAA ก็นับเป็นกลไกระดับนานาชาตทิี่ส�าคัญในการพัฒนาและส่งเสรมิสทิธแิละ

สามารถเป็นพื้นฐานน�าไปสูอ่นสุญัญาสหประชาตว่ิาด้วยเรือ่งสทิธผิูส้งูอายไุด้ในอนาคต 

 เนื่องจากในปี 2012 เป็นปีครบรอบ 10 ปี MIPAA โดยขณะนี้แต่ละประเทศได้

มกีารทบทวนและประเมนิผลการน�า MIPAA ไปใช้ ในโอกาสนี้ HelpAge International 

ร่วมกับกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ คณะกรรมการสทิธมินษุยชน

แห่งชาติ และมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ โดยการสนับสนุนของกองทุนประชากรแห่ง

สหประชาชาต ิ(UNFPA) จัดพมิพ์เอกสารสรุป MIPAA เผยแพร่เป็นข้อมูลแก่หน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้อง ผู้สงูอายุ ประชาชนทัว่ไป เพือ่สร้างความตระหนกัเกีย่วกบัสทิธแิละประเดน็

ผู้สูงอายุในเรื่องต่างๆ 

        พฤศจกิายน 2012
      HelpAge International

ค�าน�า
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ประเด็นที่ 2: งานและแรงงานสูงอายุ

สนับสนุนให้ผู้สูงอายุท�างานสร้างรายได้ ตราบเท่าที่เป็นความต้องการ

ของผู้สูงอายุและนานเท่าที่ความสามารถจะเอื้ออ�านวย การจ้างงานผู้สูงอายุ

อย่างต่อเนื่องนัน้ไม่ได้ลดโอกาสในตลาดแรงงานของคนหนุ่มสาว แต่มปีระโยชน์

ในการปรับปรุงผลประกอบการทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งประสบการณ์

และทักษะของผู้สูงอายุยังมีประโยชน์ในการฝึกคนหนุ่มสาวและลูกจ้างเข้าใหม่

อีกด้วย นอกจากนี้ยังควรมีมาตรการส่งเสริมอื่นๆ เช่น สนับสนุนการสร้างงาน

ด้วยตนเอง ให้สนิเชื่อ ฯลฯ

ประเด็นที่ 3: การพัฒนาชนบท การย้ายถิ่น และการขยายตัวของเมอืง

การย้ายถิ่นของคนหนุ่มสาวจากชนบทสู่เมืองหรอืข้ามประเทศ อาจท�าให้

ผู้สงูอายถุกูทอดทิ้งไว้ตามล�าพงั นโยบายและโครงงานต่างๆ เพือ่ความมัน่คงทาง

อาหารและการผลติทางการเกษตรจงึต้องค�านงึถงึผู้สงูอายใุนชนบทดว้ย โดยการ

ปรบัปรุงสภาพความเป็นอยู่และโครงสร้างพื้นฐานในชนบทให้ดขีึ้น เช่น ให้สนิเชือ่ 

สนับสนุนโครงการสร้างรายได้ ให้การฝึกอบรม มีมาตรการความคุ้มครองทาง

สงัคมทีเ่หมาะสม สนับสนุนให้พึง่ตนเองและช่วยเหลอืผู้ทีพ่ึง่ตนเองไม่ได้ หากผู้สงู

อายุเป็นผู้ย้ายถิ่นเอง ก็สนับสนุนให้ปรับตัวเข้ากับชุมชนใหม่ เช่น สร้างเครอืข่าย

ทางสังคมเพื่อให้ผู้ย้ายถิ่นปรับตัวอยู่ร่วมกับวิถีทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง 

และเศรษฐกิจของประเทศปลายทางและสนับสนุนให้เกิดการยอมรับผู้ย้ายถิ่น

สูงอายุเหล่านี้

ประเด็นที่ 4: เข้าถงึความรู้ การศกึษา และการฝึกอบรม

สังคมฐานความรู้จ�าเป็นต้องมนีโยบายที่ให้หลักประกันว่าประชาชนจะเข้า

ถึงการศึกษาและการฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต เพื่อความมั่นใจในผลิตภาพของทั้ง

ปัจเจกและประเทศชาติ นอกจากการฝึกอบรมต่อเนื่องแล้ว ควรมีการแนะแนว

ทางอาชีพและบริการจัดหางาน เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากศักยภาพและ

ความเชี่ยวชาญของคนทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มปีระสบการณ์เพิ่มขึ้นพร้อม

วัยที่เพิ่มขึ้น

ผู้สูงอายุต้องมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในงานพัฒนาและได้รับประโยชน์จาก

งานพฒันา ไม่ควรมบีคุคลใดถกูปฏเิสธโอกาสทีจ่ะได้รบัประโยชน์จากการพฒันา 

รฐับาลของประเทศต่างๆ ยอมรบัเป็นพนัธสญัญาแล้วว่าจะปฏบิตัหิน้าทีต่ามความ

รับผดิชอบด้วยการสร้างหลักประกันความเสมอภาคกันของคนทุกรุ่น ประเด็นที่

เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางปฏบิัตมิดีังต่อไปนี้

ประเด็นที่ 1: การมสี่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในสังคมและการพัฒนา

ผู้สงูอายคุวรมโีอกาสท�าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและมสี่วนร่วมในการ

ตดัสนิใจทุกระดบัด้วย โดยเฉพาะผู้สงูอายหุญงิ จงึจ�าเป็นต้องขจดัการกดีกนัและ

การเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุก่อน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสช่วยเหลือสังคมและ

เข้าร่วมในกจิกรรมต่างๆ ทัง้ที่ตคี่าเป็นเศรษฐกจิได้และไม่ได้ เช่น ดูแลสมาชกิใน

ครอบครัว ซ่อมแซมบ้านเรอืน ท�ากจิกรรมอาสาสมัคร
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1. ผู้สูงอายุกับการพัฒนา

ข้อเสนอแนะ



ประเด็นที่ 5: ความสามัคคแีละการเกื้อกูลกันของคนต่างรุ่น

ความสามคัคแีละการเกื้อกลูกนัมคีวามจ�าเป็นส�าหรบัสงัคม และเป็นรากฐาน

ของระบบการดแูลทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ความผกูพนัระหว่างคนต่าง

รุ่นมคี่ายิ่ง  แม้จะมกีารเคลื่อนย้ายของประชากรและแรงกดดันอื่นๆ ของชวีติร่วม

สมัยที่ท�าให้คนเราต่างคนต่างอยู่ ทว่าผู้คนส่วนใหญ่ในทุกวัฒนธรรมยังคงความ

สัมพันธ์ใกล้ชดิกับครอบครัวตัวเอง โดยผู้สูงอายุมักเป็นผู้อุดหนุนทัง้ทางการเงนิ

และการศกึษา รวมทัง้ดแูลหลานและญาตพิีน้่องคนอืน่ๆ รฐับาลจงึควรมมีาตรการ

เสรมิสร้างความเข้มแข็งของความผูกพันดังกล่าว กระนัน้ สิ่งส�าคัญพงึตระหนัก

ว่าการอาศยัใช้ชวีติร่วมกบัคนรุน่หลงัอาจไม่ใช่ทางเลอืกทีผู่สู้งอายตุ้องการเสมอไป

ประเด็นที่ 6: ขจัดความยากจน

การต่อสู้กับความยากจนในหมู่ผู้สูงอายุ เป็นเป้าหมายพื้นฐานของแผน

ปฏิบัติการนานาชาติฯ ผู้สูงอายุหญิงมักมีปัญหาความยากจนมากกว่าผู้สูงอายุ

ชายอันเกดิจากความไม่เท่าเทยีมทางเพศ การแบ่งงานที่ไม่ก่อให้เกดิรายได้อย่าง

ไม่เป็นธรรม ตลอดจนธรรมเนยีมปฏบิัตบิางอย่างที่ก่อให้เกดิอันตรายกับผู้หญงิ 

จึงจ�าเป็นต้องมีมาตรการคุ้มครองทางสังคมเป็นพิเศษเพื่อจัดการปัญหาความ

ยากจนที่เกดิจากความเป็นผู้หญงิ  ในทุกนโยบายและโครงการที่มเีป้าหมายเพื่อ

ลดความยากจนต้องค�านงึถงึกลุ่มผู้สูงอายุด้วย 

ประเด็นที่ 7: ความมั่นคงทางรายได้ การคุ้มครองทางสังคม/ประกันสังคม

และการป้องกันความยากจน

ส่งเสรมิโครงการทีช่่วยให้คนงานได้รบัการคุม้ครองทางสงัคม/ประกนัสงัคม

ขัน้พื้นฐาน ถ้าเป็นไปได้ให้รวมถงึบ�านาญ ประกันสงัคมส�าหรับผูพ้กิาร และประกนั

สขุภาพด้วย นอกจากนี้ควรมมีาตรการประกนัรายได้ขัน้ต�า่ทีพ่อเพยีงส�าหรับผู้สงู

อายุ โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่กลุ่มที่ด้อยโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจ 

เป็นต้นว่า สร้างระบบบ�านาญแบบไม่ต้องจ่ายสมทบและระบบเงนิช่วยเหลอืกรณี

พกิาร โดยมมีาตรการลดผลกระทบจากภาวะเงนิเฟ้ออย่างรุนแรงด้วย

ประเด็นที่ 8: สถานการณ์ฉุกเฉนิ

ในสถานการณ์ฉุกเฉนิ เช่น ภัยพบิัตทิางธรรมชาต ิและสถานการณ์ฉุกเฉนิ

ทางมนุษยธรรมอื่นๆ ผู้สูงอายุมคีวามเสี่ยงเป็นพเิศษ จงึควรสร้างหลักประกันว่า

ผู้สูงอายุจะมคีวามเท่าเทยีมในการเข้าถงึอาหาร ทีอ่ยู่อาศัย และการดูแลสุขภาพ 

ตลอดจนบรกิารอืน่ๆ ควรมมีาตรการปกป้อง ชว่ยเหลอื ฟ้ืนฟสูภาพจติใจ ยกระดบั

ความตระหนกัรูใ้นหมูบ่คุลากรของหน่วยบรรเทาทกุข์ให้เข้าใจความต้องการเฉพาะ

ของผู้สงูอายดุ้วย นอกจากนี้ ควรเกื้อหนนุให้ผู้สงูอายมุสี่วนร่วมในการกอบกู้และ

ฟืน้ฟชูมุชน รวมทัง้สร้างความผกูพนัทางสงัคมขึ้นมาใหม่หลงัสถานการณ์ฉกุเฉนิ
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2. สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ

สุขภาพที่ดีเป็นสมบัติที่มีค่าของปัจเจกบุคคล ในท�านองเดียวกัน ระดับ

สุขภาพที่ดีโดยรวมของประชากรก็ส�าคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนาของสังคม องค์การอนามัยโลกได้ให้ค�าจ�ากัดความสุขภาพว่าเป็น

ความผาสกุทัง้ทางร่างกาย จติใจ และสงัคม มใิช่แค่การไม่มโีรคและไม่ทพุพลภาพ

เท่านัน้ การเข้าสูว่ยัผู้สงูอายอุย่างมสีขุภาพดแีละมคีวามผาสกุต้องใช้ความพยายาม

ของปัจเจกตลอดชวีติและต้องมสีภาพแวดล้อมทีเ่อื้อให้ความพยายามนัน้ประสบ

ความส�าเร็จ 

ประเด็น 1: การส่งเสรมิสุขภาพและสุขภาวะตลอดชวีติ

ยุทธศาสตร์พื้นฐานในการส่งเสริมสุขภาพที่ประกาศไว้ชัดเจนในกฎบัตร

ออตตาวาเพื่อการสร้างเสรมิสุขภาพปี 1986 มเีป้าหมายในการเพิ่มช่วงชวีติที่มี

สุขภาพด ีปรับปรุงคุณภาพชวีติของทุกคน ลดอัตราการเสยีชวีติและการเกดิโรค 

รวมทัง้เพิม่อายคุาดเฉลี่ย การบรรลซุึ่งเป้าหมายดังกล่าวได้ จ�าเป็นต้องลดปจัจยั

ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและโอกาสตกอยู่ในภาวะพึ่งพาในวัยสูงอายุอัน

เป็นผลที่ตามมา และพัฒนานโยบายเพื่อป้องกันสุขภาพทรุดโทรมในหมู่ผู้สูงอายุ 

โดยวางแผนแต่เนิ่นเพื่อป้องกันและชะลอการเกิดโรคและความพิการ นอกจาก

นี้ยังต้องสร้างความมั่นใจว่าผู้สูงอายุทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารและได้รับสาร

อาหารอย่างเพยีงพอและสมดุล เพื่อป้องกันการขาดสารอาหาร โดยเน้นอาหาร

ในท้องถิ่นเป็นหลัก

ประเด็น 2: การเข้าถงึบรกิารดูแลสุขภาพอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทยีม

การสาธารณสุขมูลฐานเป็นการดูแลสุขภาพที่จ�าเป็น มีพื้นฐานบนวิธีการ

ที่เป็นจรงิได้ในทางปฏบิัต ิมคีุณค่าทางวทิยาศาสตร์ และเป็นที่ยอมรับของสังคม 

และทกุคนสามารถเขา้ถงึเทคโนโลยทีางการแพทย์ได้ถ้วนหน้าในราคาทีเ่ป็นธรรม 

โดยรัฐบาลมีความรับผิดชอบในการวางมาตรฐานการดูแลสุขภาพและติดตาม

ตรวจสอบ รวมทัง้ให้บรกิารดูแลสุขภาพแก่คนทุกวัย โดยร่วมมอืกับภาคประชา

สังคม เพื่อขจัดความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เกิดจากอายุ เพศ 

หรอืเกณฑ์อื่นๆ  รวมทัง้อุปสรรคทางภาษา ขณะเดยีวกันก็พัฒนาและเสรมิสร้าง

ความเข้มแขง็ให้ระบบบรกิารสาธารณสขุพื้นฐาน เพือ่สนองตอบต่อความต้องการ

ที่จ�าเป็นของผู้สูงอายุ และส่งเสรมิให้ผู้สูงอายุเข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนาและ

เสรมิสร้างบรกิารขัน้พื้นฐานและบรกิารระยะยาวให้เข้มแข็งขึ้น

ประเด็นที่ 3: ผู้สูงอายุและโรคเอดส์

ผู้สูงอายุอาจเป็นทั้งผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและผู้ท�าหน้าที่ดูแลผู้ติด

เชื้อ เนื่องจากการวนิจิฉัยโรคเอดส์ในหมู่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องยาก เพราะอาการของ

โรคตดิเชื้ออาจท�าให้เข้าใจผดิได้ว่าเป็นกลุม่อาการภมูคิุม้กนับกพร่องอืน่ จงึจ�าเป็น

ต้องปรบัปรงุการประเมนิผลกระทบของเอชไอว/ีเอดส์ต่อสขุภาพของผู้สงูอาย ุทัง้

ผูท้ีต่ดิเชื้อและผูท้ีด่แูลสมาชกิในครอบครวัทีต่ดิเชื้อ จดัหาข้อมลูให้เพยีงพอ จดัฝึก

อบรมทกัษะในการดแูลผูป่้วย และให้ความช่วยเหลอืทางสงัคมแก่ผูส้งูอายทุีต่ดิเชื้อ

เอดส์และผูด้แูล กล่าวคอื ต้องยอมรับในคณุปูการทีผู้่สูงอายมุต่ีอการพัฒนาทัง้ใน

บทบาทผู้ให้การดูแลเด็กที่ตดิเชื้อเอชไอว/ีเอดส์ และในฐานะเป็นผู้ทดแทนพ่อแม่  

ประเด็นที่ 4: การฝึกอบรมผู้ดูแล และบุคลากรด้านสุขภาพ 

ขยายโอกาสทางการศึกษาในแขนงเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Geriatrics) และ

พฤฒาวิทยา (Gerontology) ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุขที่ท�างาน

กับผู้สูงอายุ และขยายโครงการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขกับผู้สูงอายุ และแก่ผู้

ประกอบวชิาชพีด้านบรกิารสังคมด้วย โดยการให้ข้อมูลข่าวสารที่มคีุณภาพและ

การฝึกอบรมผู้ประกอบวชิาชพีสาธารณสุขและบุคลากรกึ่งวชิาชพี ว่าด้วยความ

ต้องการของผู้สูงอายุ 

ประเด็นที่ 5: ความต้องการที่จ�าเป็นด้านสุขภาพจติส�าหรับผู้สูงอายุ

ปัญหาด้านสุขภาพจิตเป็นสาเหตุหลักของความพิการและคุณภาพชีวิตที่

ตกต�่า ปัญหาสุขภาพจติไม่ใช่ผลที่หลกีเลี่ยงไม่ได้ของการสูงอายุขึ้น แต่จ�านวนผู้

สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ จากการสูญเสียและการ
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เปลีย่นแปลงในชวีติบ่อยครัง้ ซึง่หากไม่ได้รบัการวนิจิฉยัทีถ่กูต้องอาจน�าไปสู่การ

รกัษาทีไ่ม่เหมาะสม หรอืไม่มกีารรกัษา และ/หรอืการน�าเข้าสรูะบบสถาบนัเพือ่รบั

การรักษาโดยไม่จ�าเป็น จงึจ�าเป็นต้องมกีารพัฒนาระบบบรกิารดูแลสุขภาพจติที่

ครอบคลมุกว้างขวางขึ้นตัง้แต่การป้องกนัไปจนถงึการยืน่มอืเข้าไปช่วยเหลอืแต่เนิน่ๆ  

ประเด็นที่ 6: ผู้สูงอายุและความพกิาร

เมือ่คนเรามอีายมุากขึ้นอบุตักิารณ์ของความบกพร่องและความพกิารก็สูงขึ้น

ตามวยั โดยเฉพาะผูส้งูอายหุญงิ ดงันัน้ เพือ่รกัษาสภาพร่างกายให้มคีวามสามารถ

ในการท�าหน้าที่ได้สูงสุดตลอดวัฏจักรชวีติ จ�าเป็นต้องมมีาตรการต่างๆ ที่ค�านงึ

ถงึเรื่องเพศและวัย เป็นต้นว่า ออกกฎหมาย แผนงาน โครงการต่างๆ เพื่อรักษา

และป้องกันความพกิาร สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับผู้สูงอายุ ไม่เลอืกปฏบิัติ

เพือ่ให้โอกาสในการเข้าถงึยาและเทคโนโลยทีางการแพทย์อย่างเท่าเทยีมกนั ฯลฯ

ประเด็นที่ 1: บ้านพักและสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัย

ส่งเสรมิให้ ผู้สูงอายุอยู่ภายในชุมชนของตนตามใจชอบ (Ageing in place )  

และมบี้านพักอาศัยราคาถูกเป็นทางเลอืกให้ผู้สูงอายุ  โดยมมีาตรการต่างๆ เช่น 

ลงทนุในโครงสร้างพื้นฐาน การจดัสรรทีอ่ยู่อาศยัอย่างเป็นธรรม ทีพ่กัอาศยัไปมา

สะดวกเป็นมติรกบัวยั  ปรบัปรงุการออกแบบทีพ่กัอาศยัและสภาพแวดล้อม เพือ่

ส่งเสรมิการอยู่อย่างพึง่ตนเองโดยค�านงึถงึความต้องการของผู้สงูอาย ุโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งผู้พกิาร ปรับปรุงการคมนาคมขนส่งให้ผู้สูงอายุเข้าถงึได้และราคาถูก 

ประเด็นที่ 2: การดูแลและให้ความช่วยเหลอืผู้ดูแล

จัดหาบรกิารการดแูลทีต่่อเนือ่งส�าหรบัผูส้งูอายจุากหลายแหล่ง และให้ความ

ช่วยเหลอืผูด้แูล โดยด�าเนนิมาตรการ เช่น ใหด้แูลกนัเองภายในชมุชน เพิม่คณุภาพ

การดแูลระยะยาวในชมุชนเพือ่ให้ผูส้งูอายพุึง่ตนเองได้มากขึ้น สนบัสนนุด้านข้อมลู 

การฝึกอบรม การดูแลสภาพจติใจ เศรษฐกจิ กฎหมายแก่ผู้ท�าหน้าที่ดูแล มกีาร

ศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบระบบการดูแลในวัฒนธรรมและสภาพ

แวดล้อมต่างๆ มมีาตรการ

และกลไกในการประกัน

คณุภาพของสถานบรกิาร 

รวมทัง้สนับสนนุบทบาท

ในการดูแลของผู้สูงอายุ 

โดยเฉพาะผู้สงูอายหุญงิ 

เช่น จดัให้มกีารดแูลแทน 

ใหข้้อมลูขา่วสาร เป็นตน้
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3. สร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม



ประเด็นที่ 3: การทอดทิ้ง ล่วงละเมดิ และใช้ความรุนแรง

ยุตกิารทอดทิ้ง การล่วงละเมดิ และการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบต่อผู้สูง

อายุ โดยใช้สือ่มวลชนในการรณรงค์เพือ่ยกระดบัความตระหนกัรู้ ในประเดน็การ

ถูกล่วงละเมดิของผู้สูงอายุ ลักษณะต่างๆ ของการล่วงละเมดิ และสาเหตุ ตลอด

จนออกกฎหมายที่จ�าเป็นในการขจัดการล่วงละเมิด สร้างบริการสนับสนุนเพื่อ

แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด เช่น บริการส�าหรับผู้ตกเป็นเหยื่อ การฟื้นฟูผู้ล่วง

ละเมิด สนับสนุนให้ผู้พบเห็นการล่วงละเมิดรายงาน ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการด้าน

การดูแลให้มคีวามรู้ในการจัดการเมื่อผู้สูงอายุถูกล่วงละเมดิ เป็นต้น

ประเด็น 4: ภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุ

ยกระดับการยอมรับของสาธารณชน ในเรื่องของอ�านาจอันชอบธรรม 

ภูมปิัญญา ผลติภาพ และคุณูปการอื่นๆ ของผู้สูงอายุ ทัง้โดยการพัฒนากรอบ

นโยบายทีเ่กีย่วข้อง การประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่สารมวลชนเพือ่ส่งเสรมิภาพลกัษณ์

ทีเ่น้นภมูปัิญญา ความเข้มแข็ง คณุประโยชน์ ความกล้าหาญและการมสีตปัิญญา

ในการแก้ไขปัญหาของผู้สงูอายทุัง้หญงิชาย รวมทัง้ผู้พกิาร โดยสนบัสนนุสือ่มวลชน

ให้ก้าวข้ามการเสนอภาพแบบทัศนคติทั่วไปในสังคมเสีย และหันมาเสนอภาพที่

อธบิายถงึความหลายหลายของมนุษยชาตแิทน 

การปฏิบัติงานระดับชาติ 
รฐับาลมคีวามรบัผดิชอบเบื้องต้นในการด�าเนนิงานตามข้อเสนอแนะกว้างๆ 

ของแผนปฏบิัตกิารนานาชาต ิ ฯ ขัน้ตอนแรกที่จ�าเป็นคอื การท�าให้ประเด็นผู้สูง

อายุและความห่วงใยในเรื่องผู้สูงอายุกลายเป็นประเด็นหลักในกรอบการพัฒนา

ระดับชาติและยุทธศาสตร์ในการขจัดความยากจน  ขณะที่ต้องคิดค้นโครงการ

ใหม่ๆ  ระดมทรพัยากรทางการเงนิ และพฒันาทรพัยากรมนษุย์ทีจ่�าเป็นไปพร้อมๆ

กนัด้วย  ดงันัน้ ความคบืหน้าในการด�าเนนิการตามแผนฯ จะเกดิขึ้นได้กด็้วยความ

ร่วมมอืกันระหว่างรัฐบาล ภาคประชาสังคม และเอกชน  รัฐบาลควรส่งเสรมิการ

ตดิตามผลของแผนปฏบิตังิานนานาชาตฯิ โดยคณะกรรมการแห่งชาตด้ิานผูส้งูอายุ

ที่มตีัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรด้านผู้สูงอายุุ 

การปฏิบัติงานระดับนานาชาติ
ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อช่วยเหลือประเทศก�าลังพัฒนา 

ประเทศที่พัฒนาน้อย และประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านในการด�าเนิน

งานตามแผนปฏิบัติการฯโดยให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงธรรมาภิบาลทาง

เศรษฐกจิของโลก และเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้สหประชาตใินการส่งเสรมิการ

พัฒนา และปฏริูปสถาปัตยกรรมทางการเงนิระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการ

ให้เงนิทุนเพื่อการพัฒนาและขจัดความยากจน 

แก้ไขปัญหาหนี้สนิของประเทศพัฒนาน้อย ประเทศก�าลังพัฒนาที่มรีายได้

ต�่า ประเทศก�าลงัพฒันาที่มรีายได้ปานกลาง โดยอาศยัมาตรการหลายๆอย่างทัง้

ระดับชาตแิละนานาชาต ิ ที่ก�าหนดขึ้นเพื่อท�าให้ประเทศเหล่านี้รับภาระหนี้สนิได้

อย่างยั่งยนืในระยะยาว 
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การด�าเนินงานและติดตามผล
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เร่งรัดให้ประเทศที่พัฒนาแล้วให้ใช้งบประมาณร้อยละ 0.7 ของผลติภัณฑ์

มวลรวมประชาชาต(ิGNP)ให้ความช่วยเหลอืด้านการพัฒนาอย่างเป็นทางการแก่

ประเทศก�าลังพัฒนา และร้อยละ 0.15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ แก่

ประเทศที่พัฒนาน้อย เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนา

อย่างมปีระสทิธผิล 

งานวิจัย
สนบัสนนุและพฒันาการวจิยัเรือ่งผูสู้งอายใุนทกุประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิง่

ในประเทศก�าลังพัฒนาให้มคีวามเฉพาะเจาะจงเป็นพเิศษ มคีวามหลากหลาย และ

ครอบคลมุ งานวจิยั รวมทัง้การเกบ็และวเิคราะห์ข้อมลูทีอ่่อนไหวในเรือ่งเพศสภาพ

และวัย จะเป็นพยานหลักฐานที่ใช้ในการก�าหนดนโยบายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

การติดตามตรวจสอบ การทบทวนและ
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยในระดับโลก

คณะกรรมาธกิารด้านการพัฒนาสังคม (Commission for Social Develop-

ment) จะรับผดิชอบในการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิัตงิานตามแผนปฏบิัติ

การนานาชาตเิกีย่วกบัผู้สงูอายปีุ 2002 คณะกรรมาธกิารควรบรูณาการมติติ่างๆ 

ของภาวะประชากรสงูอาย ุ(population ageing) ทีบ่รรจอุยู่ในแผนปฏบิตักิารนานา

ชาตฯิ เข้าไว้ในการท�างานของคณะกรรมาธกิารด้วย การตรวจสอบและประเมนิ

ผลการด�าเนินงานมีความส�าคัญมากต่อการติดตามงานที่มีประสิทธิผลของสมัช

ชาฯ และควรก�าหนดรูปแบบวธิกีารให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้
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ผู้สูงอายุกับการพัฒนา
สูงวัยอย่างมสีุขภาพดี 

และมสีุขภาวะ
สร้างสภาพแวดล้อมที่ 
เกื้อหนุนและเหมาะสม

การมสี่วนร่วมอย่างเข้มแข็งใน

สังคมและการพัฒนา

การส่งเสรมิสุขภาพและ 

สุขภาวะตลอดชวีติ

บ้านพักและสภาพแวดล้อม 

ในการอยู่อาศัย

งานและแรงงานผู้สูงอายุ
การเข้าถงึบรกิารดูแลสุขภาพ

อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทยีม

การดูแลและให้ความช่วย

เหลอืผู้ดูแล

การพัฒนาชนบท  

การย้ายถิ่น และการขยายตัว

ของเขตเมอืง

ผู้สูงอายุและโรคเอดส์
ทอดทิ้ง ล่วงละเมดิ และใช้

ความรุนแรง

เข้าถงึความรู้ การศกึษา  

และการฝึกอบรม

การฝึกอบรมผู้ให้การดูแล 

และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ
ภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุ

ความสามัคคขีองคนต่างรุ่น
ความต้องการที่จ�าเป็นด้าน

สุขภาพจติส�าหรับผู้สูงอายุ

ขจัดความยากจน ผู้สูงอายุและความพกิาร

ความมั่นคงทางรายได้ 

การคุ้มครองทางสังคม/

ประกันสังคมและการป้องกัน

ความยากจน

สถานการณ์ฉุกเฉนิ

ตารางสรุปข้อเสนอแนะการพัฒนาด้านผู้สูงอายุ
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